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Reproduz e Divulga

Claro
AssEMBLEIA gERAL

Horário: 18h – primeira chamada
               18h30min – segunda chamada
Locais:
ʘ Porto Alegre  
– r. Washington luiz, 572 – Centro Histórico
ʘ Caxias do Sul  
– r. Dom José Barea, 893 – Bairro Exposição
ʘ Novo Hamburgo
– r. Tupi, 401 – Bairro rio Branco  
ʘ Passo Fundo 
– r. General osório, 964 / sala 103
ʘ Santa Cruz do Sul
– r. Sete de Setembro, 771
ʘ Santa Maria 
– av. rio Branco, 601 / sala 1
ʘ Santo Ângelo
– r. Jaci rodolfo Klein, 286
ʘ Uruguaiana  
– r. Delavigne Coccaro, 804 – Vila Júlia
ʘ Pelotas  
– r. Voluntários da Pátria, 1266

Convocamos TODOS(AS) os(as) 
trabalhadores(as) na CLARO para ASSEM-
BLEIA GERAL que será realizada na próxima 
segunda-feira, 14 de agosto, em Porto Alegre 
na Rua Washington Luiz, 572 – Sede I, às 18h 
(em 1ª convocação; com 50% + 1 dos empre-
gados) ou às 18h30min (em 2ª convocação; 
com qualquer nº de empregados) e nas de-
mais localidades conforme horário e endereços 
ao lado, para:

a) análise e deliberação da PAUTA DE REI-
VINDICAÇÕES com vistas à celebração do 
ACT para o período de 01.09.2017 a 31.08.2019;

b) autorização à diretoria deste sindicato 
para assinar Acordo Coletivo de Trabalho;

c) autorização para o SINTTEL-Rs formu-
lar protesto judicial, instaurar dissídio coletivo 
e firmar acordo nos respectivos autos.

Na assembleia, vamos analisar a Pauta de 
Reivindicações que será negociada junto à em-
presa, para a celebração do Acordo Coletivo de 
Trabalho 2017/2019. Não deixe que os outros 
decidam por você! Compareça! Participe!

Campanha Salarial 2017/2019 dos 
Trabalhadores(as) na CLARO

DIA 14 DE AGOSTO



ATENÇÃO trabalhador(a) telefônico!!!
O QUE É E PARA ONDE VAI O DINHEIRO 

DO IMPOSTO SINDICAL?

EDITAL DE  CONVOCAÇÃO
AssEMBLEIA gERAL 

Os(as) companheiros(as) não devem confun-
dir o Imposto Sindical com a mensalidade sindical 
que é paga por todos os sócios. Enquanto a mensali-
dade sindical (1% do salário/mês) é paga apenas pelos 
trabalhadores(as) sócios ao Sinttel-RS, sendo a mesma 
facultativa, o imposto sindical é obrigatório para todos 
os trabalhadores(as) com carteira assinada, estejam fi-
liados ou não a uma entidade sindical, e corresponde 
ao valor de um dia de trabalho do empregado(a).

Atualmente, os recursos da contribuição sindical 
são distribuídos da seguinte forma: 60% para os sindi-
catos, 15% para as federações, 5% para as confedera-
ções, 10% para as centrais sindicais e 10% para a "Conta 
Especial Emprego e Salário", administrada pelo Minis-
tério do Trabalho e Emprego. O objetivo da cobrança é 
o custeio das atividades sindicais e os valores destina-
dos à "Conta Especial Emprego e Salário" e integram os 
recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador.

Sabemos o que o SinttelRS fazia com esta arre-
cadação, que é viabilizar as condições para atender o 
trabalhador(a) ativo, aposentado, pensionista. O Sinttel 
RS, oferece várias vantagens a quem é sócio e ao que 
NÃO é, ele presta da mesma maneira um serviço de 

qualidade, com atendimento jurídico, profissionais 
qualificados no atendimento as homologações, no se-
tor de Saúde Ocupacional e nas diversas atividades dia 
a dia, em prol do trabalhador(a) telefônico. Agora com 
a “deforma trabalhista”, a princípio este imposto não 
será mais cobrado e os sindicatos sérios, atuantes e res-
ponsáveis, terão sim um baque, e poderão ter muitos 
prejuízos futuros. Portanto trabalhador(a) telefôni-
co, ENTENDA que o SinttelRS é seu patrimônio, que 
é uma entidade sem fins lucrativos, que de agora em 
diante corre sérios riscos para sua operacionalização e 
que sua participação e associação é sempre muito im-
portante!

o Diretor Presidente do SINDICaTo DoS TraBalHaDorES EM EMPrESaS DE TElECoMUNICaÇÕES 
E oPEraDorES DE MESaS TElEFÔNICaS Do ESTaDo Do rGS – SINTTEl/rS, entidade constituída para 
coordenação, defesa e representação legal dos trabalhadores em telecomunicações, no uso de suas atribuições 
legais e estatutárias, convoca todos os trabalhadores(as) na Claro para comparecerem à assembleia Geral Ex-
traordinária a ser realizada na segunda-feira, 14 de agosto, nos locais e horários abaixo indicados, a fim de delibe-
rarem sobre a seguinte ordem do dia:
a) análise e deliberação da PaUTa DE rEIVINDICaÇÕES com vistas à celebração do aCT para o período de 

01.09.2017 a 31.08.2019;
b) autorização à diretoria deste sindicato para assinar acordo Coletivo de Trabalho; 
c) autorização para o SINTTEL/RS formular protesto judicial, instaurar dissídio coletivo e firmar acordo nos respec-

tivos autos.
assembleias por localidades

ʘ Porto Alegre – r. Washington luiz, 572 – Centro Histórico
ʘ Caxias do Sul – rua Dom José Barea, 893 – B. Exposição 
ʘ Novo Hamburgo – rua Tupi 401 – B. rio Branco
ʘ Passo Fundo – rua General osório, 964/103 
ʘ Pelotas – rua Voluntários da Pátria, 1266 – Centro
ʘ Santa Cruz do Sul – rua Sete de Setembro, 771
ʘ Santa Maria – av. rio Branco, 601 / Sala 1
ʘ Santo Ângelo – rua Jaci rodolfo Klein, 286 
ʘ Uruguaiana – rua Delavigne Coccaro, 804 - Vila Júlia

Porto alegre, 7 de agosto de 2017.

Gilnei Porto azambuja
Presidente


